
                         Dohoda o narovnání 
(dle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění) 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku dle vlastního prohlášení svéprávní účastníci: 

 
Lázeňské lesy Karlovy Vary, příspěvková organizace   
se sídlem:  Karlovy Vary, Na Vyhlídce 804/35, PSČ 360 01 
IČ:   00074811 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle Pr, vložka 680 
jednající ředitelem Ing. Evženem Krejčím 
 
a 
 
Zhotovitel 1: podnikající fyzická osoba pan/obchodní firma: Vladimír Novotný 
trvalé bydliště/sídlo: Pila 74, 36001 Pila 
rodné číslo:  
Oprávnění k podnikání pro činnost: Poskytování služeb pro zemědělství, 
zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost  
vydané živnostenským úřadem v K. Varech, dne 9.12.1992  
Identifikační číslo: 182 14 509, DIČ:CZ  
Bankovní spojení: 162 383 649 / 5500 
Zhotovitel je – není plátcem DPH 
Kontaktní osoba: viz, Kontaktní e-mail: n  
 
a 
 
Zhotovitel 2:      podnikající fyzická osoba pan/obchodní firma: Miroslav Šťovíček 
trvalé bydliště/sídlo: Toužimská 416, 36471 Bochov 
rodné číslo:  
Oprávnění k podnikání pro činnost: Poskytování služeb pro zemědělství, 
zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost  
vydané živnostenským úřadem v K. Varech, dne 1.1.2004  
Identifikační číslo: 476 981 01, DIČ:CZ 6812060409 
Bankovní spojení: 115 – 4602530277 / 0100 
Zhotovitel je – není plátcem DPH 
Kontaktní osoba: viz, Kontaktní e-mail: M  
 
a 
 
Zhotovitel 3:      podnikající fyzická osoba pan/obchodní firma: Pavel Milas 
trvalé bydliště/sídlo: Bukovany 131, 35755 Sokolov 
rodné číslo:  
Oprávnění k podnikání pro činnost: Poskytování služeb pro zemědělství, 
zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost  
vydané živnostenským úřadem v Sokolově, dne 10.8.2005  
Identifikační číslo: 687 87 987, DIČ:CZ  
Bankovní spojení: 115 – 4487750257 / 0100 
Zhotovitel je – není plátcem DPH 
Kontaktní osoba: viz, Kontaktní e-mail: mipa01@seznam.cz 
 



/dále jednotlivě jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní strany“/ 
uzavřeli v souladu s Občanským zákoníkem, tj. zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
/dále jen „občanský zákoník“ nebo „NOZ“/ dohodu o narovnání tohoto znění /dále jen „tato 
dohoda“/: 

I. 
Smluvní strany podepsaly mezi sebou dokument – RÁMCOVÁ DOHODA O DÍLO č.  2019 / 

003 „Pěstební práce ruční LLKV 2019“ ze dne 14. 1. 2019, jež je přílohou této dohody /dále jen 
„Smlouva“/, přičemž výslovně prohlašují, že práva a povinnosti (závazky), jež měly Smlouvou mezi 
smluvními stranami vzniknout, tak jak by odpovídaly obsahu Smlouvy a příslušných obecně 
závazných právních předpisů, pokud by byla Smlouva účinná, zcela odpovídaly a odpovídají jejich 
skutečné, svobodné a vážné vůli.  
 

II. 
Vzhledem ke způsobu, času nebo podobě uveřejnění Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 

340/2015 Sb., o registru smluv, v rozhodném zněn, mají smluvní strany za sporná a pochybná veškerá 
práva a povinnosti (závazky), jež mezi nimi vznikly v souvislosti s poskytnutím (učiněním) anebo 
neposkytnutím (neučiněním) plnění anebo úkonů Smlouvou předpokládaných.  

 
III. 

Za shora uvedené situace smluvní strany přistoupily k úpravě veškerých práv a povinností 
(závazků), jež jim vznikly v souvislosti s poskytnutím (učiněním) anebo neposkytnutím (neučiněním) 
plnění anebo úkonů Smlouvu předpokládaných, a to tak, že veškerá takto vzniklá práva a povinnosti 
(závazky) se nahrazují takovými právy a povinnostmi, jež by stranám vznikly, a to ať již s ohledem na 
ustanovení Smlouvy či obecně závazného právního předpisu, pokud by Smlouva byla řádně a včas 
uveřejněna v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v rozhodném 
znění, a to se zřetelem k poskytnutí (učinění) anebo neposkytnutí (neučinění) plnění anebo ostatních 
úkonů Smlouvou předpokládaných, jakož i ke všem ostatním skutečnostem, jež nastaly anebo 
nenastaly od okamžiku podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami. Pro vyloučení veškerých 
pochybností se sjednává, že smluvním stranám budou v souvislosti se shora uvedeným rovněž 
v budoucnu příslušet veškerá taková práva a povinnosti, jako by byla Smlouva řádně a včas 
uveřejněna v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, 
v rozhodném znění, a to přinejmenším z titulu této dohody o narovnání.  

 
IV. 

V případě, že by byla tato dohoda shledána ne existenční, neplatnou anebo neúčinnou, a to ať 
již z části nebo celá, odpovídá vůli obou smluvních stran, že učiní vše tak, aby účinky touto dohodou 
zamýšlené nastaly, což strany stvrzují nejen touto dohodou, ale zavazují se k tomu rovněž shodnými 
jednostrannými projevy vůle o témže obsahu vzájemně doručenými, jež tento dokument představuje.  

 
V. 

Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom.  
 
V Karlových Varech, dne: …….…   V Karlových Varech, dne: ……… 
Za smluvní strany: 
 
…………………………………..   ………………………………………….. 
  Lázeňské lesy Karlovy Vary,  p. o.          Zhotovitel 1, Zhotovitel 2 a Zhotovitel 3 
     Ing. Evžen Krejčí, ředitel 



 
 
 




